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JAVASLATOK

A Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság felkéri a Költségvetési Bizottságot mint 
illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele az alábbi 
javaslatokat:

1. üdvözli, hogy a Bizottság új célzott programra tett javaslatot az egységes piac 
hatékony működésének támogatása céljából, amely hat elődprogramot, valamint 
számos – különböző szakpolitikákat érintő – intézkedést fog össze;

2. megállapítja, hogy a költségvetési eljárás során az IMCO bizottság felelősségi köre az 
1. fejezetre („Egységes piac, innováció és digitális gazdaság”) terjed ki, beleértve az 
egységes piaci program (03 02), a csalás elleni uniós program (03 03) és a vámügyi 
együttműködés (03 05) költségvetési szakaszokat;

3. megállapítja, hogy az európai gazdaság szinte minden ágát súlyosan érintette a 
Covid19-válság, és hogy a sikeres helyreállításhoz szükség van a fogyasztók egységes 
piac iránti bizalmának helyreállítására is; véleménye szerint az 1. fejezetben szereplő 
címzett előirányzatoknak elégségesnek kell lenniük az innováció, a stratégiai 
infrastruktúra és a digitális átalakulás erőteljes finanszírozásának megteremtéséhez, 
erősebbé és ellenállóbbá téve az egyéges piacot;

4. a Covid19-válság fényében hangsúlyozza a szigorú fogyasztóvédelmi politika 
jelentőségét, amely védelmet és kiszámíthatóságot biztosít mind az offline, mind az 
online fogyasztók számára, valamint bizonyosságot a vállalkozások számára, hogy 
áruikkal és szolgáltatásaikkal megjelenhetnek a belső piacon;

5. üdvözli az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) megreformált finanszírozását 
a páneurópai infrastruktúra fejlesztése érdekében, amely az egységes piac megfelelő 
működésének alappillére;

6. támogatja a Bizottságnak a „Vám” program javítására és megerősítésére irányuló 
megközelítését; rámutat ugyanakkor az uniós vámkódex ütemezett végrehajtása terén 
halmozódó késedelmekre, és e tekintetben üdvözli a 03 05 01 költségvetési sort érintő 
előirányzatok növelését;

7. kéri a Bizottságot, hogy támogassa az IMCO bizottság felelősségi körébe tartozó 
kísérleti projekteket és előkészítő intézkedésre vonatkozó javaslatokat.


